
12. et-Taril]u'l-Endelüsi min /.)ilali'n
nuşuş (Darülbeyza 1412/1991). Çeşitli 
kaynaklardan Endülüs islam tarihinde 
siyasi. ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili 
seçme metinleri ihtiva eden bu çalışma 
diğer bazı müelliflerle birlikte yapılmıştır. 
13. ~abes min 'ata'i'l-mal.Jtılti'l-Mag
ribi (!-IV, Beyrut 1999). Mağrib'de başta 
mushaf-ı şerif olmak üzere ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
/.)ari, eş-Şifa', mevlidler, methiyeler ve 
diğer çeşitli kitaplarla ilgili yazmaları. kü
tüphaneler ve katalogları, çeşitli konular
la ilgili belgeler hakkında bilgi ve metin
leri ihtiva eder. Büyük ölçüde yayımian
mış makalelerine dayanan eserin sonun
da müellifin otobiyografisi yer alır. 

İbnü'l-Yemanl diye tanınan Hasan b. 
Tayyib el-Hazrecl el-Miknasl'nin et-Ten
bihü'l-mu'rib 'amma 'aleyhi'l-an J:ıa
lü'l-Magrib adlı eserini neşreden Me
nun! (Ra bat 1994) ansiklopedik şahsiye
tini yansıtan Mağrib tarihine, ilim ve kül
tür hayatına dair çok sayıda makale ve 
tebliğ kaleme almıştır. Bunlar arasında 
Fas eğitim tarihi ve kurumları, mushaf-ı 
şerif, ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ôri, eş-Şitô', Kur'an 
ilimleri ve hadis yazmaları, Arap yazısı, 
na't-ı şerifler üzerine yaptığı hacimli ça
lışmalar yanında Fas'taki kütüphaneler ve 
katalogları ile tanınmış bazı şahsiyetlerin 
biyografileri önemli yer tutar (çalışmala
rının bir listesi için bk. Kabes, IV, 1439-
1462). 
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MENZİL 
( J_r.oJ1) 

Süreklilik kazanmış hal 

-, 

veya sülukün mertebeleri 
anlamındaki makam teriminin 

derecelerini ifade eden tasavvuf terimi 
(bk. MAKAM). 
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MENZİL 
(JY,.) 

Osmanlı Devleti'nde 
resmi haberleşmeyi sağlayan 

posta teşkilatı ve ordunun 
konaklama noktaları için kullanılan 

bir terim. 
_ı 

Sözlükte "inmek, konaklamak, misafir 
olmak" anlamındaki nüzUI kökünden tü
remiş bir mekan ismi olan menzil "ev. ko
nak; iki konak arası, bir konak yol; posta 
ve posta tatarları beygirlerinin bulundu
ğu mahal" manalarma gelir. Osmanlı Dev
leti'nde daha çok resmi haberleşmeyi 
sağlayan posta teşkilatını ifade eder. 
Ulakları n, postacıların bulunduğu yere ça
parhane de denmiş ve bu tabir Farsça'ya 
geçerek "postahane" karşılığında kulla
nılmıştır. Ortaçağ İslam ve Türk devletle
rinde berld, Moğollar ve İlhanlılar'dayam 
adı altında görülen haberleşme teşkilatı. 
Osmanlı Devleti'nde her ikisinden de fay
dalanılmak suretiyle tesis edilmiş olan 
menzil teşkilatı ile yürütülmüştür. 

Osmanlı Devleti'nde haberleşme ilk ön
ce ulaklarla ve ulak hükmü yoluyla sağla
nıyordu. Ulaklar ihtiyaçları halinde hay
vanlara el koyabilir. geçtikleri yerlerde 
hayvanlarının ve kendilerinin iaşesi temin 
edilirdi. Hareket serbestliği olan ulakla
rın ellerindeki ulak hükmünü kullanarak 
halka eziyet etmeleri üzerine Kanuni Sul
tan Süleyman döneminde 946'da ( 1539) 
Vezlriazam Lutfi Paşa menzil sistemini 
yeni baştan teşkilatlandırdı. Belirli nokta
larda menzil adıyla konaklama istasyon
ları kurulup çevre ahalisi de menzilci ta
yin edilerek yeni bir haberleşme sistemi 
oluşturuldu. Ülkenin her tarafına ulaşan 
yolların merkezi istanbul olup Anadolu 
ve Rumeli yönlerinde üç anakola ayrılır
dı. Bu ana kollar da birbirine tali yollarla 
bağlanırdı . 

Devlet tarafından bir yerin menzil ta
yin edilebilmesi için normal zamanlarda 
ulakların sıkıntı çekmemesi ve seri haber
leşmeyi önleyecek derecede iki menzil 
arasının birbirine uzak mesafede bulun
ması rol oynardı. Ayrıca sefer esnasında 
ordunun dinlenmesi ve iaşe akışının ko
layca yapılabilmesi, menzil noktalarının 
tesbitinde belirleyici olurdu. Konaklama 
noktaları birbirine eşit uzaklıklarda olma
yıp her bir menzil coğrafi şartlara, emni
yetin ve menzil ihtiyaçlarının sağlanabi
leceği yerlere göre değişik mesafelerde 
kurulmuştu. Menziller, ana ve tali yollar 
üzerinde haberin çabucak yerine ulaştırı-

MENZiL 

Iabilmesi için üç saatten yirmi sekiz saate 
kadar olan mesafelerde tesis edilmiştir. 
Doğrudan menzil tayin edilmeyen. fakat 
ulakların uğramak zorunda kaldıkları ma
hallerde ahalinin ulağın ihtiyacını karşı
lamak zorunluluğu vardı. 

Menziller, başlangıçta eyaletlerin du
rumu ile serhadlerde elde edilen bilgileri 
devlet merkezine bildirmek ve hüküme
tin emirlerini gereken yerlere ulaştırmak 
için kurulmuştu . Daha sonraları ordunun 
sefer esnasında iaşesinin temini, özel ha
berleşmeler, şehirler arasında irtibatın ve 
nakliyenin sağlanması gibi amaçlara da 
yönelmiştir. 

Fonksiyonları içerisinde en önemlisi as
keri gaye için kullanılmaları olan menzil
ler ordunun sevki ve iaşesinin temini gibi 
konularda önemli rol oynamıştır. Sürekli 
savaş halinde bulunan Osmanlı Devleti'n
de menziller, orduların yiyeceğinin temini 
hususunu ana unsur olduğu gibi merkez
le olan haberleşmenin sağlanmasında da 
önemli bir yere sahiptir. Osmanlı ordusu 
sefere çıkmadan önce konaklayacağı yer
ler tesbit edilir ve oraların kadılarına gön
derilen emirle belirtilen malzeme ve yiye
ceklerin menzillere getirilmesi istenirdi. 
Ancak ordunun sefer esnasında kullandı

ğı yol ve konaklar la ana yollar üzerindeki 
menziller genelde birbirinden farklı olur
du. Bunda büyük ihtimalle haberleşme 
menzillerinin çoğunlukla yerleşim alanla
rında bulunması, bu yerleşim yerlerinin 
gerek su bakımından gerekse coğrafi 
yönden büyük orduların konaklamasına 
müsait olmaması rol oynamıştır. 

Yabancı devlet elçileri Osmanlı ülkesi
ne girdikten sonra menzillerde konakla
yabilirlerdi. Bu durumda masraflar dev
let tarafından ödenirdi. Osmanlı elçileri
nin yabancı ülkelere gidişinde de menzil
lerdeki giderleri menzilciler tarafından 
karşılanır ve bu masraflar menzilcilerin 
vergilerinden düşülürdü. Devlet ileri ge
lenleri ve devlet tarafından bir görevle 
gönderilen memurlar da menzillerden ya
rarlanırdı. Zaman zaman menziller özel 
haberleşmeler için kullanılmış olsa da 
aslında bu yasaktı. Sivil haberleşme ge
nellikle kervanlar aracılığıyla gerçekleşti
rilirdi. 

Menziller defterdarlık kalemlerinden 
mevkufat kaleminde yer alan menzil ha
lifeliğine bağlı idi. Bütün menzillerin de
netimi ve mali sorumluluğu menzil hali
feliğine aitti. Menzillerle ilgili meseleler 
mevkufat defterlerine bakılarak karara 
bağlanır ve ona göre hareket edilirdi. Bir 
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yerin menzil olup olmaması, kaç beygiri 
bulunması gerektiği, menzilci tayin edi
len ahalinin mükellefiyetieri mevkufat 
defterlerine kaydedilmişti. 

Suratarın sevk ve idaresi menzil emini 
adı verilen görevli tarafından yapılırd ı. 

Menzil eminleri menzilin bulunduğu ka
zanın ayan ı , kadısı veya naibi, bazan da 
kale muhafızlarının arzı ve merkezin tas
dikiyle tayin edilirdi. Menzilci sayısı ihtiya
ca göre birden fazla olabilirdi. Bazı men
zillerde ise menzilin bulunduğu köy veya 
kasaba ahatisi doğrudan menzilci olmuş
tur. Menzilci tayin edilen ahali hizmetle
rine karşılık avarız ve nüzül vergilerinden 
muaf tutulurdu. Bunlara "menzilkeş" 

(menzili çekip çeviren) veya "menzilci" adı 
verilirdi. M enzillerde menzil emininin ya
nı sıra menzil kethüdası, ahır kethüdası, 
seyis, odacı, sürücü, aşçı gibi hizmetliler 
de bulunurdu. 

Menzil hizmeti veren palanga ve kale
lerde ise genellikle palanga zabitleri, diz
darları ve ağaları menzilci olarak görev
lendirilmişti. Menzilin usulüne göre işie
titip işletilmediğini , odaların ve eşyaların 
temizliği gibi hususlar menzillerin bulun
duğu kaza kad ı ları, naibleri ve muhte
sibleri tarafından kontrol edilirdi. XVIII. 
yüzyılda bu kontrol işlemi, devlet tarafın
dan görevlendirilerek menzillere nizarn 
vermek üzere gönderilen mübaşirler va
sıtasıyla yapılmıştı. Bir menzil aynı za
manda derbend fonksiyonunu da yerine 
getirdiği takdirde menzilciler derbendei
lik görevini de yaparlardı. 

Yüksek rakamlara ulaşan menzil mas
raflarının bir kısmı devlet hazinesinden, 
bir kısmı ulak ücretlerinden, bir kısmı da 
menzi lci tayin edilen ahalinin avarız ve 
nüzüllerinden karşılanırdı. Bazan da bir 
mukataa veya gümrükten sağlanırdı. 
Bunların yeterli olmadığı zamanlarda ve 
özellikle savaş durumunda "imdadiyye" 
adı altında menzile yardım olarak vergi 
toplanırdı. 

Bu konaklama noktalarında yolun kul
lanılma durumuna göre haber getirip gö
türen ulakların faydalanması için beygir 
besten irdi. M enzillerdeki her at için orta
lama 147,5 kuruş (ı 7. 700 akçe) masraf 
yapılmaktaydı. Bu masraf sefer esnasın
da iki kat artard ı. 1124'te ( ı 712 ı m enzil
le ilgili masrafların toplamı244.028,S ku
ruştu. Savaş zamanlarında her menzilde
ki at sayısı ihtiyaç ölçüsünde arttırılırdı. 

Haberleşmeyi sağlayan ulakların vası

taları genellikle beygir olmakla birlikte 
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ellerinde tuğralı emir olanlara araba da 
verilirdi. Ulakların iffet sahibi, namuslu, 
ata binmeye ve yol meşakkatine taham
müllü olmasının yanında uzun süre ve
zirlerin dairelerinde hizmet etmiş tecrü
beli kimselerden seçilmesine dikkat edi
lirdi. I. Abdülhamid döneminde ( 1774-

1789) bu iş için Tataran Ocağı teşkil edil
mişti. 

Normal zamanlarda gönderilen adi tür
den bir haberi her menzil arasında bir 
u tak diğer menzile ulaştırırken çok önemli 
ve gizli haberlerde tek ulak kullanılarak , 
çıkış yerinden varış yerine kadar haber 
tek ulakla götürülürdü. Bu ulaklar hususi 
emirle giden ulaklardı . 

Menzil teşkilatı uzun süre işlevini sür
dürdü. Viyana bozgunundan sonraki kar
gaşa döneminde 11 02'de ( 1691) menzil 
sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi. 
Ancak devam eden savaşın baskısıyla sis
tem yine çöküşün eşiğine geldi ve 11 08'
de ( 1697) menziller yeniden teşkilatlan 

dırıldı. Bu düzenleme ile menzillerin sevk 
ve idaresinde değişiklikler yapıldı. Görevli 
ulaklara "in'am hükmü'; adıyla bir berat 
verilip her uğrayacağı menzilden ne ka
dar beygir alacağ ı belirtilerek menzilei
lerden alınan beygir karşılığı saat başına 
1 O akçe ödenmesi kararlaştırıldı. Menzil
eileri n ağır vergi yükü sebebiyle bulun
dukları yerleri terketmeleri yüzünden 
m enzillerin görevlerini yapamaz duruma 
gelmesi üzerine XVIII. yüzyılda yeni bir 
düzenleme yapılarak bütün menziller ki
raya verildi. Menzillerde kira usulünün 
asıl uygulaması ise 1191 'den ( 1777) iti
baren oldu. Bu uygulama sırasında men
zilin idaresi menzil emini yerine aynı va
zifeleri yapan ve kiracıbaşı adını taşıyan 
bir kişinin uhdesine bırakıl mıştı. Buna 
göre menzillerden kira ile menzil beygiri 
alınacak, gerek ulak gerekse devletin me
m urları aldıkları beygirin ücret ini nakden 
kiracıbaşına vereceklerdi. Menzile inen 
ulakların yem ve yiyecekleri ise uygun 
ücretle kendi keselerinden ödenecekti. 
Menziller ilk defa lll. Selim zamanında 
(ı 789-1807) vakıf geliri olarak da kayde
dilmiştir. 

Menzil teşki latının iyi işlernemesi ve 
ortaya çıkan aksaklıklar üzerine birçok 
defa ıslah ı hususunda düzenlemeler ya
pıldı. Bunda sık sık yapılan seferterin yanı 
sıra ulakların ve menzilcilerin suistimal
Ieri de rol oynamıştır. Ulakların, ellerin
deki hükümterin üzerinde değ işiklik ya
parak veya tarihsiz ulak hükmü kullana
rak birden fazla seyahat gerçekleştirme
leri menzil teşkilatma büyük bir darbe 

vurmuştu . Ulaklar sahtekarlık yaparak 
aldıkları beygirlerle tüccarların mallarını 
taşıyorlardı. Yük hayvanı olmayan beygir
terin çoğu bu yüzden telef olmakta ve 
mükellefiyetierini yerine getirerneyen 
menzilciler yerlerini bırakmaları sonucun
da m enziller boş kalmaktaydı. M enzilcile
ri n menzil nizamma ve prensiplerine uy
mamaları da menzil teşkilatının bozul
masına yol açan önemli et kenlerden di. 

M enziller bir süre de iltizama verilerek 
idare edilmişti. Menzilhilneler sancak ida
recileri tarafından kadı , ayan, müftü ve 
diğer eşraftan kimselerin uygun gördü
ğü, çoğunlukla şehrin ileri gelenlerinden 
birine bir yıl süreyle ittizama verilirdi. 
Menzilin bir yıllık masrafı bölge halkı ta
rafından vergi olarak iki taksitte menzilci 
seçilene ödenirdi. Ancak menzilciler için 
önceden belirlenmiş masrafların dışında 
menzil ianesi, menzileiye ikramiye veya 
menzileinin telef olan beygirlerinin ba
hası gibi adlarla başka paralar istenmesi 
sürekli olarak şikayete sebep oluyordu. 
Bunun üzerine Sadrazam Galib Paşa za
manında bütün menzillerde kira yöntemi 
bir defa daha uygulandı. 1824-1829 yıl
ları arasında kiraya verilen menziller bir 
bakıma özelleştirilmişti. Çözüm için yapı

lan ıslah çalışmalarının neticesiz kalması 

yüzünden menziller arzu edilen ölçüde 
hizmet veremeyecek hale geldi ve 1834'
te posta sistemine geçilmesi amacıyla 
bir teşebbüs yapıldı. Araba ile haberleş
menin sağlanması için yapılan posta yolu 
bozulunca tekrar eski sisteme dönüldü. 
Ancak 1839'da posta teşkilatı kurularak 
menzil sistemi tamamen yürürlükten 
kaldırıldı. 
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ı - ı 
MENZILE BEYNE'l-MENZİLETEYN 

( ~ _r.oJ f .:r-1 ;u _r.oJ f ) 

Mu' tezile'nin 

L 
beş inanç esasından biri . 

_ı 

Sözlükte "iki konum (mekan. derece) ara
sında üçüncü bir konum" anlamına gelen 
el-menzile beyne'l-menzileteyn tabiri, 
Mu'tezile anlayışında imanla küfür ara
sında yer alan fısk konumunu ifade eder. 
Mu'tezile'ye göre büyük günah işleyen ki
şi. imandan çıkmakla birlikte inanç esas
larını inkar etmediğinden küfre girmeyip 
fısk statüsünde bulunur. Bu kişi, işlediği 
büyük günahtan tövbe etmeden öldüğü 
takdirde küfür konumuna geçip ebedi
yen cehennemde kalır, ancak azabı kafir
lerinkinden hafif olur. Mu'tezile kelam
cılarının bu görüşü. mürtekib-i keblreyi 
kEıfir sayan Hariciler'le onu mürnin kabul 
eden Mürcie arasında farklı bir anlayışı 
temsil eder. 

Ebü'l-Kasım el-Belhl el-Ka'bl, kendile
rine Mu'tezile adının verilişini el-menzile 
beyne'l-menzileteyn esasıyla irtibatlandı
rır ve büyük günah işleyen kimsenin Ha
ricller'ce fasık- kEıfir, Mürcie tarafından 
fasık-mümin sayılması karşısında her iki
sinden de ayrıldıklarını, ihtilaf edilen ni
telemeleri terkederek ittifak edilen fasık 
teriminde karar kıldıklarını ve bundan do
layı Mu'tezile diye anıldıklarını kaydeder 
(l.ikrü '1-Mu'tezile, s. 115ı . Kadi Abdülceb
bar da Mu'tezile'nin övgü ve ikram olsun 
diye değil katirierden ayırmak amacıyla 
fasıkiara dünyada müslüman muamelesi 
yaptığını. tövbe ettikleri takdirde ahiret
te mürnin muamelesi göreceklerini söyler 
(Şerf:ıu 'L-Uşüli 'l-l]amse, s. 137 -138). Yine 
Kadi Abdülcebbar, peygamberlerin teori 

ve pratikle ilgili olmak üzere getirdikleri 
hükümlerin her ikisinde de usul ve fürüa 
ilişkin kuralların bulunduğunu belirtir ve 
usule dair hükümlerin "el-esma ve'l-ah
kam" çerçevesine girdiğini kaydeder. Mü
kellefler bu esaslar çerçevesinde kEıfir. fa
sık ve mürnin gruplarına ayırılır. Mürnin 
övülmeye layık görülürken fasık dini ba
kımdan yerilmeyi hak eder. dolayısıyla 
ikisi aynı kavramla ifade edilemez (el

Mul]taşar, s. 243-247ı. Ahirette kafirlerle 
fasıklar arasındaki ceza derecelendirmesi 
peygamberlerle diğer mürninler arasın
daki mükEıfat farkına benzer. Mümin
lerin mükEıfatı peygamberlere nisbetle 
daha küçük olduğu gibi fasıkiarın cezası 
da kafirlere nisbetle daha hafif olacaktır 
(Şerf:ıu'I-Uşüli'l-l]amse, s_ 139, 701) . 

Kelam tarihinde el-menzile beyne'l
menzileteyn görüşünü ilk defa ortaya 
atan kişinin Vasıl b. Ata olduğu kabul 
edilir. Vasıl b. Ata , büyük günah işleye
nin münafık olduğunu söyleyen Hasan-ı 
Basri'ye karşı çıkmış ve onun meclisini 
terketmiştir. Bu telakkı Vasırın dini dü
şüncesinde merkezi bir konuma sahip
tir. Bu yaklaşımı ile mezhepler arasında 
ortak bir noktayı yakalamayı hedefleyen 
Vasıl b. Ata. söz konusu görüşünü siyasi 
alana da uygulayarak Ali b. Ebü Tali b ile 
Muaviye b. Ebü Süfyan arasında çıkan sa
vaşta taraflardan birinin hatalı olduğunu. 
fakat bunun bilinemeyeceğini. hakların
da hüküm vermeden konuyu Allah'a ha
vale etmenin gerektiğini söylemiş , bu su
retle hem Ali'yi hem muhaliflerini tekfir 
eden Hariciler'den ayrılmış. her iki gru
bu da mürnin sayan Mürcie ile Ali karşıt
larının fasık olduklarını iddia eden Şla 
arasında orta bir yol tutmuştur. Mu'tezile 
alimleri genelde onun bu görüşünü be
nimsemiş, ancak Amr b. Ubeyd kendisine 
muhalefet etmiştir (Ali Sami en-Neşşar, 
I, 388- 39 I; ayrıca bk. ibnü ' l -M urtaza, ei
M ünye ue 'l-emel, s. 38-4I )_V asıl b. Ata'
nın öğrencisi olan Zeyd b. Ali de görüşle
rinin çoğunu kendisinden almış olması
na rağmen ei-menziie konusunda hoca
sından ayrılmıştır ( Kadi Abdülcebbar, Ta
ba~atü '1-Mu'tezile, s. 239; ibnü'l-Murtaza, 
Taba~atü'L-Mu'tezile, s. 33ı. 

Mu'tezile alimleri, el-menzile beyne'l
menzileteyn esasını dini bir mesel e kabul 
ettikleri için onu daha çok nakli yönden 
temellendirmeye çalışmışlardır. Mesela 
Cahiz konuyu orta yolu emreden ayetlerle 
ve aynı mealdeki hadislerle temellendirir 
(el-Beyan ue ' t-tebyln, I, I73ı . Kadi Abdül
cebbar. Allah'a ve Resulü'ne isyan eden ve 

MENZiLE BEYNE'I-MENZiLETEYN 

Allah' ın koyduğu sınırları aşanların ebe
diyen cehennemde kalacağını (en-N isa 
4/14), bir mümini kasten öldürenin ceza
sının da aynı olduğunu (en-N isa 4/93). ilahi 
lanetin yalancılar üzerine olduğunu (en
Nur 24/6-7ı bildiren ayetlerin yanı sıra Hz_ 
Ali'nin kendisine isyan eden Hariciler ile 
Muaviye taraftarlarını kEıfir değil "bagi" 
sayan tutumuna. ayrıca sahabe ve tabil
nin bu yöndeki görüş ve uygulamalarına 
dayandım (Şerf:ı_u '1-Uşüli'l-l]amse, s. I40, 

712-7I4 ı. İbnü'r-Ravendl, icma iddiaları
nın aksini savunarak Vasıl b. Ata ve onu 
takip edenlerin el-menzile görüşü ile bu 
konudaki icmaın d ışına çıktıklarını söyler 
ve onları eleştirir (Hayyat, s. 237ı. Kadi 
Abdülcebbar da bazı sevaplarla bazı gü
nahlara benzerlerinden daha çok müka
fat veya ceza takdir edilmesi gibi el-men
zile ilkesine ilişkin hususları akılla kavra
manın mümkün olmadığını belirtir ve 
şöyle bir örnek verir : Eğer bize kalsaydı 
fakire 1 dirhem vermenin sevabının keli
me-i şehadetten , içki içme cezasının da 
onu helal görmekten daha fazla olması 
gerektiğine hükmederdik ( Şerf:ıu '1-Uşü
lü'l-l]amse, s. I38; ei-Mul]taşar, s . 243ı. 

Ka'bl, mürnin ve kEıfir kavramlarının 
mutlak ve mukayyet gibi ayırırnlara tabi 
tutularak farklı sonuçlar çıkarılabileceğini 
söyler. Bu anlayışa bağlı olarak fasık keli
mesine mukayyet mürnin anlamını yük
ler ve bunun cennetin Allah'a ve Resulü'
ne inananlar için hazırlandığını bildiren 
ayetin (el-Hadld 57/2 I ı kapsamına girdi
ğini belirtir. Buna karşı Kadi Abdülceb
bar mürnin teriminin dinde tek anlamı
nın bulunduğunu ifade eder ve Ka'bl'nin 
görüşünü dayanaksız bulur ( Şerf:ı_u '1-Uşü
Li'L-I]amse, s. 702ı. 

el-Menzile beyne'l-menzileteyn ilkesi 
Mu'tezile'nin ortaya çıkışında ve sistemi
nin belirlenmesinde etkili olmuş , hatta 
mezhebin "el-Menaziliyye" diye adiandı
rılmasına sebep teşkil etmiştir. Mu'tezile 
kelamcıları bu ilkeyi benimsemekle aşırı
lıklardan uzak kalmayı ve orta bir yol tut
mayı hedeflem işlerdiL Mezhebin kuru
cusu Vasıl b. Ata'ya Kitô.bü'l-Menzile 
beyne'l-menzileteyn adında bir risale 
nisbet edildiği gibi Zeyd! imamı Hadi
İlelhak da el-Menzile beyne'l-menzile
teyn adıyla bir kitap telif etmiştir (ayrıca 
bk. KEBİRE ) 
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